
 
  
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLENARI DEL CONSELL  MUNICIPAL DE 
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ  
 
Data: 16 de març de 2021  
Hora d’inici: 18:00 h. 
Reunió efectuada per videoconferència mitjançant la plataforma meet 
 
ASSISTEIXEN:  
Vocals Ajuntament de Sabadell 
Sra. Marta Morell Albaladejo, 2a Tinenta d’Alcaldessa, Presidenta del Consell per 
delegació de l‘Alcaldessa 
Sr. Joaquim Carné Jordana, regidor de Junts per Sabadell 
Sra. Laura Casado Delgado, regidora de Ciutadans 
Sra. Nani Valero Moreno, regidora de la CRIDA 
Sra. Sonia Sada, regidora del Partit dels Socialistes de Catalunya 
Sra. Rosa Núñez Delgado, cap de programa de cooperació i solidaritat 
 
Vocals Entitats 
Sr. Adolf Marti, d’Anak Dari Indonesia  
Sr. Agustín Lorca, de Xarxa Solidària Sabadell-Colòmbia i Federació d’Associacions 
de Veïns 
Sra. Anna Marin, de la Fundació Educació Solidària  
Sr. Dani Garcia, de la  Fundació J.C. Sindicalistes Solidaris 
Sra. Elsa Rodriguez, de Taller Art, Cultura i Creació (TACC) 
Sr. Francesc Vives, d’Oxfam Intermón  
Sra. Helena Quesada, de la Fundació Vicente Ferrer 
Sr. Jorge De Ory, de la Fundació Sonrisas de Bombay  
Sr. Josep Navó, de Mans Unides  
Sra. Katrina Cárdenas, de la Fundació Main  
Sr. Lluís Berenguer, de la Fundació Pau i Solidaritat i SCAI 
Sr. Marcel Torras, d’Agermanament Sense Fronteres 
Sra. Margarita Puigarnau, de la Fundació Vicente Ferrer 
Sra. Mercè Tarrés, de la Fundació Quetzal 
Sra. Núria Jané, de la Lliga dels Drets dels Pobles  
Sra. Sílvia Mestras, de Taller Art, Cultura i Creació (TACC) 
Sr. Xavi Miralles, de la Creu Roja 
 
Altres 
Sra. Olga Jimenez, coordinadora de l’àrea de Feminisme, Benestar Animal i 
Participació 
Sra. Ikram Rich, cap de secció de cooperació 
Sra. Margot Planas, tècnica de cooperació 
Sra. Estela Morente, tècnica superior en dret, qui actua com a Secretària. 
 
Convidats 
Sra. Meritxell Closa, tècnica de joventut 
 



 
  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del 24  de novembre de 2020 
El primer punt de l’ordre del dia, com és habitual, és l’aprovació de l’acta de la sessió 
anterior del 24 de novembre de 2020. No hi ha cap objecció, per tant, es dona per 
aprovada. 
 
2. Espai Informatiu 
 
Valoració 2020 
La Marta Morell, tinenta d’alcaldessa de l’àrea de feminismes, benestar animal i 
participació, comenta que en aquest primer bloc volen donar compte de les actuacions 
realitzades durant el 2020 o que estan desenvolupant-se actualment tant per part de 
l’equip de cooperació com de les diferents comissions de treball del consell. L’any 
2020, ha estat un any diferent i dels més complicats, ja que la covid ens va fer canviar 
i replantejar-nos totes les línies de treball que teníem engegades. Tot i així, la valoració 
de la feina que hem fet plegats ha estat positiva. Fins i tot ens ha servit per millorar 
alguns projectes i iniciatives o si més no provar fórmules noves que ens permetessin 
continuar defensant la cooperació amb criteri i coherència. 
 
La Rosa Núñez, cap de cooperació, intervé explicant que el darrer divendres, 12 de 
març, es va enviar una presentació en power point, elaborada pel programa de 
cooperació i la comissió permanent. Tal i com es deia en el correu electrònic, no 
s’explicarà en el plenari tots els apartats d’aquest document, ja que volem enfocar el 
consell en escoltar-nos mútuament, en intercanviar idees i reflexions, debatre, 
compartir punts de vista. Per tant, demana que si algú té algun dubte o comentari, 
suggeriment o proposta, només cal que demani la paraula i comentem plegats.  
 
En primer lloc, comenta que els logos de les entitats estan extrets d’internet, i pot ser 
que algun estigui malament,. Si és així, ens envieu un correu electrònic amb el logotip 
correcte. Igualment demana que aprofitin  per enviar-nos telèfons, adreces, correus 
electrònics, etc... que hagin pogut canviar i poder així actualitzar la informació.  
 
Pel que fa a la valoració del treball que s’ha dut a terme en el 2020,  s’ha de reconèixer 
que no s’ajusta totalment al previst al Pla de Treball 2020 aprovat al febrer. Amb  el 
confinament de març el món va canviar massa, i per tant, algunes accions van resultar 
inassolibles, altres es van haver de re formular. Tot i aquest any tan estrany, es voldria 
destacar 5 coses positives que s’han considerat important de remarcar junt amb les 
entitats  de la comissió permanent: 
 

1. Es va iniciar una reflexió  i debat entorn de com millorar una participació més 
activa de les entitats, i s’ha incorporat a les reunions alguns canvis per anar 
millorant en aquesta línia.  

2. S’ha millorat el procés d’avaluació dels projectes de cooperació que es 
subvencionen a la convocatòria anual, comptant amb un agent extern, que va 
fer un retorn individualitzat a tots els projectes. 



 
  
 

3. Com a continuació explicarà la Núria Jané, es va començar una primera 
pràctica de treball en xarxa en la comissió de treball d’EPD (educació per al 
desenvolupament). 

4. S’ha aconseguit dur a terme el pla de formació aprovat (excepte la de gènere, 
ja que no es va poder concretar una data amb la formadora) i s’ha començat a 
formar i  a parlar de canvi climàtic. 

5. S’ha aconseguit executar el pressupost de cooperació malgrat les 
circumstàncies. I l’objectiu és anar augmentat l’import cada any. 

 
 

Comissió de treball Educació per la Ciutadania Glob al (ECG) 
La Núria Jané, membre de la comissió d’ECG, primer de tot vol informar que la 
comissió d’Educació per al Desenvolupament ha canviat el seu nom per dir-se 
Comissió d’Educació per a la Ciutadania Global. I és que l’objectiu d’aquesta comissió 
és desenvolupar el potencial educatiu de les entitats que formen part del Consell de 
Cooperació. Així doncs, la idea central és que, tenint en compte la interdependència 
entre les causes i les conseqüències de les desigualtats que hi ha arreu del món, les 
entitats es converteixen també en actors transformadors a la nostra ciutat, com ja ho 
són a través dels projectes de cooperació en altres països. 
 
Per altra banda, també  s’explica que la comissió va fer un treball intens l’últim 
trimestre del 2020, centrat en una campanya digital de comerç just. La  valoració que 
es fa és que, a banda de significar que quatre entitats treballessin en xarxa per un 
objectiu comú de ciutat, ha estat una experiència que està proporcionat molts 
coneixements pràctics en temes digitals i que està servint per trobar formes noves de 
sensibilitzar.  
 
Finalment, s’avança que més en davant es plantejaran dues propostes concretes de 
treball pel 2021, i evidentment, s’anima a les entitats a participar-hi. 

 
Modificació de les Bases de Cooperació o Noves Base s de Cooperació  
La Ikram Rich, tècnica de cooperació, comenta que més que parlar de modificació de 
bases, el que s’està fent és generar unes noves bases de Cooperació.  Recorda que 
la comissió permanent juntament amb l’equip de cooperació és l’encarregada d’aquest 
tema i que el procés va començar abans d’acabar l’any 2020, enviant una enquesta, 
al desembre, a totes les entitats del consell, per recollir les opinions i suggeriments 
d’aquells aspectes que agradaria canviar, i per tant, millorar. Durant el primer trimestre 
d’enguany, l’empresa externa ICG, contractada per donar suport en aquest procés,  
va fer dues reunions amb la comissió permanent (només les entitats), una reunió amb 
el programa de cooperació, i una altra amb l’equip d’administració de l’ajuntament per 
recollir les necessitats i mancances. També, es va decidir, que davant d’un nombre de 
respostes de l’enquesta, es va donar opció a aquelles entitats que no van contestar,  
a fer una trobada amb elles, per tal de conèixer perquè no havien respòs i quins 
neguits tenien. Aquesta trobada no es va poder fer, perquè no hi va haver resposta. 
Recorda que l’enquesta era anònima perquè la gent opinés lliurament, i per tant, no 
es podia saber qui havia contestat.  
 



 
  
 
A partir d’aquí el programa de cooperació amb ICG ha fet alguna reunió amb algun 
ajuntament, com Terrassa, per saber com resolen alguns temes en les seves bases, i 
també s’està fent una recerca d’altres bases d’administracions públiques que pugui 
servir per conèixer alguns elements. Finalment, el calendari previst és que a finals 
d’abril es rebi un primer esborrany de bases, i formularis, que posteriorment seran 
treballats amb la comissió permanent i diferents departaments de l’ajuntament 
implicats, amb l’objectiu de presentar una proposta en un consell a finals de maig, tant 
a les entitats, com en els grups municipals. 

 
3. Espai d’aprovació i propostes 
La Marta Morell presenta aquest tercer bloc deliberatiu i comenta que els diferents 
membres d’aquest consell, és a dir, la comissió permanent, la comissió d’educació per 
a la ciutadania  global, i les tècniques del programa de cooperació explicaran diferent 
propostes per ser validades en el si del plenari. 

 
Pla de treball 2021 
La Katrina Cárdenas, membre de la comissió permanent, explica breument els 
principals reptes o prioritats del pla d’acció 2021 que surt en el power point enviat i 
que es projecta en aquell mateix moment també. 

Esmenta que aquestes 11 prioritats han estat treballades en el si de la comissió 
permanent, en la qual hi participen les 4 entitats que la conformen i les tècniques dels 
programa de cooperació. Finalment fa una reflexió entorn el tema del consell i la 
participació. Comenta que no es vol un consell en el que l’objectiu sigui carregar més 
a les entitats, sinó que es vol construir un espai a mida, participatiu i d’acord amb 
tothom. En aquest sentit, explica que es posarà en pràctica diferents formats per tal 
de valorar quina és la que ha tingut millor rebuda i fomenta més la participació, i per 
tant el que es portarà a terme posteriorment. 

L’Estela Morente, jurista de l’àrea, abans d’acabar aquest punt, explica els terminis 
previstos de la nova convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació. 
Comenta que està tota la documentació preparada per ser publicada. S’estima que es 
podrà començar a presentar sol·licituds l’última setmana de març (29 de març), que 
hi haurà un període de 15 dies hàbils, i que aquest acabarà aproximadament entre el 
21 i el 23 d’abril.   

Comissió ECG 

La Marta Morell explica que les entitats que integren la comissió d’ECG estan 
treballant molt i mostra d’això és que avui es plantegen dues propostes interessants 
per poder avançar en dos objectius: 

- Participar activament, més enllà dels 4 plenaris del consell anuals 

- Treballar en xarxa entre les entitats del consell 

Són propostes de treball que beneficien a tots i totes, entitats grans i petites, a 
l’ajuntament, a les entitats i a la ciutadania en general.. Segurament seran propostes 
que serveixi d’aprenentatge per descobrir nous canals de comunicació per tenir major 



 
  
 
impacte.  Convida  a que les entitats s’hi sumin a aquestes propostes, que es provi de 
treballar plegats, i veure fins on es pot arribar si s’impulsen actuacions conjuntes. 
Tothom no té massa temps per arribar a tot, però s’avançarà més ràpid i més lluny si 
es fa de forma plegada. 

La Núria Jané, com a membre de la comissió d’ECG, intervé explicant que la comissió 
d’educació per a la ciutadania global, recollint les propostes que les entitats han fet 
arribar, aquest 2021, s’ha centrat en treballar dos temes: 

1. Un el que ja vàrem iniciar el 2020, que és el de potenciar el comerç just a la 
ciutat. 

2. I l’altre és treballar com millorar la manera de comunicar de les entitats.  

Per fer-ho de forma activa, explica que cada subcomissió (comerç just i comunicació) 
es reuneix virtualment els dimarts de cada quinze dies en horari de 18.00h a 19.00h, 
guiats pel Jose Gutierrez, de l’empresa Shofound, un expert extern de comunicació 
en organitzacions sense ànim de lucre.. Actualment són poques entitats i fa una crida 
perquè més entitats del consell s’animin a participar, perquè és un espai per compartir 
i d’aprenentatge molt interessant. Si es fan projectes de cooperació, però no es 
treballa de forma conjunta la sensibilització a la ciutat, els deures es fan a mitges. 

Per tant, comenta que si alguna entitat es vol apuntar a una o a les dues comissions 
(comerç just o comunicació) ho pot dir en el plenari, o pot enviar un correu electrònic 
a cooperacio@ajsabadell.cat . Finalment, també demana que, independentment de si 
es participa o no en una de les dues subcomissions, que les entitats ajudin a fer difusió 
de la campanya de comerç just perquè el comerç just no és només una prioritat 
d’Oxfam Intermón, sinó també de la resta d’entitats. De fet, totes les entitats del consell 
treballen per construir un món millor, més just i més respectuós amb les persones i 
l’entorn. I això és el comerç just. En aquest sentit, explica que es parlarà amb totes 
les entitats, a través de l’equip de cooperació, per demanar, per exemple que es faci 
difusió de la guia de comerç just entre els seus voluntaris, amics i/o coneguts, on 
s’explica què és el comerç just, 7 raons per consumir productes de comerç just i on 
trobar aquest productes a Sabadell. 

Es visualitza part del power point dedicat a aquest tema 

El Marcel Torras, com a membre de la comissió d’ECG, intervé explicant que durant 
molts anys segurament ens hem oblidat de la importància que té la comunicació i no 
l’hem treballat gens o quasi gens. Ens hem oblidat que el beneficiari final de tota la 
feina que estem fent és la ciutadania i poca cosa els hi hem transmès de forma 
conjunta. Explica que el pla estratègic de cooperació 2018-2022, en l’eix 2 (educació 
per la ciutadania global), es presenta la sensibilització i informació  a la ciutadania 
sobre causes i origen de les desigualtats, i  en l’eix 7 (Comunicació) hi ha el propòsit 
de comunicar a la ciutadania l’activitat de cooperació que s’impulsa des de la ciutat i 
com millorar els canals i/o crear-ne de nous per garantir la informació a la ciutadania i 
la interacció. 

Per aquests propòsits tant importants de la sensibilització, s’han format, com ja s’ha 
dit, aquestes dues subcomissions. La de la campanya de Comerç Just, com un primer 
tast, i la de la Comunicació. Les entitats que formen part de la recent estrenada 
subcomissió de comunicació juntament amb l’equip tècnic de cooperació i l’assessor 



 
  
 
extern amb qui s’està treballant, han reflexionat conjuntament sobre aquesta 
necessitat de millorar les estratègies comunicatives, així com de cercar-ne de noves. 
L’objectiu és millorar la visibilització dels projectes de cooperació que es fan des de 
les entitats de la ciutat i de les diferents accions i campanyes de sensibilització. Per 
fer-ho hi ha una eina conjunta que és la web de cooperació, que pot ajudar a aglutinar 
la tasca que s’està fent i millorar les visites a les webs pròpies de cada entitat si es 
treballa amb una estratègia conjunta.  

Encara que les pàgines webs de les entitats estiguin actualitzades, sinó es creen els 
mitjans perquè la gent arribi a accedir-hi millorant les visites, no se li traurà tot el seu 
profit. En aquesta subcomissió de comunicació es treballarà per veure com fer-ho. Un 
bon instrument d’inici poden ser les publicacions. Les publicacions si estan ben fetes 
i responen a preguntes d’interès dels ciutadans duren en el temps a través de google, 
enllaçant contínuament a la web. Si aquestes són treballades entre tots poden ser un 
bon mitjà per arribar al ciutadà i ser més proactius. En aquest sentit es planteja una 
oportunitat d’informar a la ciutadania de manera conjunta.  

Marcel continua explicant una intervenció que havia de fer la Margot Planas, tècnica 
de cooperació, però que per temes de salut no pot fer-la. Per tant, explica que des de 
la subcomissió de comunicació es llença una primera proposta de treball en xarxa i 
participatiu.  

Es proposa que cada entitat es faci responsable d’escriure un article cada dos mesos. 
Aquest article pot tractar sobre diferents temes: els projectes, actualitat al món o 
d’altres temes d’interès al voltant de la cooperació. Per fer-ho es comptarà amb el 
suport de l’equip tècnic de cooperació, de la comissió d’ECG i de l’assessor extern.  
La idea és crear una estratègia conjunta de continguts per portar-los a la web, on es 
publicarà un article a la setmana i es farà difusió a les xarxes socials a través de 
diferents materials de comunicació que es crearan a posteriori. En aquest sentit, la 
web de cooperació faria de coordinadora de les entitats, representades amb el logotip 
del Consell, i publicaria aquests articles dirigint les visites a les webs pròpies de cada 
entitat. Amb aquesta estratègia es reforçaria la comunicació dels projectes i accions 
de les entitats, es col·laboraria en la millora de les visites de les webs i es visibilitzaria 
tota la bona feina que es fa a nivell de ciutat en temes de cooperació.      

Espera que agradi la proposta i que es pugui començar a treballar a partir de l’abril.  
Es passarà un correu amb les indicacions per fer els articles junt amb un vídeotutorial 
i un calendari per a que cadascú s’inscrigui amb la data d’entrega que vagi bé. Agraeix 
la participació. 

En Xavier Miralles, de Creu Roja, pregunta si les publicacions poden tenir altres 
formats com per exemple articles. Explica que l’Espai Vàlua ha fet una col·laboració 
amb el mitjà de comunicació i-sabadell i que es podria plantejar fer una col·laboració 
d’aquest tipus amb les publicacions de les entitats de cooperació. 

La Marta Morell anima a participar en les subcomissions i a comptar amb el suport de 
les entitats de fer un article bimensual. Pregunta si abans de passar a l’últim punt, algú 
té alguna pregunta, però no hi ha intervencions. 

 



 
  
 
4. Espai d’Intercanvi i aprenentatge 
 
Com apropar els joves a la cooperació i a les entit ats de  la ciutat  

El Lluís Berenguer, membre de la comissió permanent,  explica la importància de la 
implicació dels joves en la cooperació pel consell de solidaritat. Esmenta que hi ha 
dues necessitats clares, per un costat, el relleu generacional de les entitats de 
cooperació de la ciutat, i per l’altra, integrar la participació dels joves en el marc del 
consell. Els joves volen ser protagonistes i hem d’intentar proporcionar espais de 
participació per a ells. Sabadell, una ciutat universitària, no pot deixar al marge aquest 
tema. 

La Meritxell Closa, tècnica de joventut, intervé contextualitzant el programa de joves i 
acció comentant que s’intenta potenciar els valors de la cooperació i la solidaritat entre 
els joves. És un programa gestionat conjuntament entre joventut i cooperació des de 
l’any 2017, i que compta amb la col·laboració actual de Taller, Art, Cultura i Creació 
(TACC). Es va crear un portal web per tal de que la informació arribi a tothom. L’any 
2020, amb el covid el programa es va centrar en temes de drets humans i com el covid 
ha afectat de diferent forma en funció de les condicions del país a on un resideix. 
Enguany esmenta que hi ha la prioritat de continuar treballant, però que ara, un cop 
consolidat el treball amb alguns centres educatius, es vol donar un pas més i 
començar a construir el vincle entre aquests joves i les entitats del consell de 
solidaritat. 

L’Elsa, membre de TACC, intervé explicant les línies d’actuació d’aquest programa 
per aquest 2021.  Proposa: 

- Realitzar una prospecció per conèixer les entitats, detectar les seves 
necessitats i prioritats. 

- Aquestes necessitats seran treballades per tal cercar temes d’interès entre 
el jovent dels centres educatius i així poder generar aquest vincle. 

- Es continuaran amb les xerrades de sensibilització entorn la solidaritat. 

Per començar a treballar s’enviarà, des del programa de cooperació,  un qüestionari 
a totes les entitats del consell, convidant-les a participar en el programa. El termini per 
rebre les respostes serà màxim fins el dimarts, 22 de març. A partir de quina entitat 
hagi contestant s’anirà treballant els següents passos amb aquelles que han mostrat 
interès en implicar-se. 

La Laura Casado, de Ciutadans,  intervé valorant positivament el projecte de joves 
perquè els joves estan interessats en la cooperació i necessiten saber de quina 
manera poden col·laborar. Explica que l’informe d’INJUVE fa referència que la 
pandèmia ha fet que els joves no puguin relacionar-se amb els seus companys a l’aula 
i això podria perjudicar a la cooperació. Destaca que és important el contacte amb 
altres entitats. Proposa que a  Sabadell s’ofereixi als joves altres programes de 
voluntariat com el cos de solidaritat de la UE. A més, creu que seria interessant que 
siguin els mateixos joves de la ciutat els portaveus del projecte de joves i cooperació. 

La Meritxell Closa, explica que des de joventut hi ha l’assessoria de mobilitat 
internacional. Hi ha una assessora que de manera presencial i telemàtica que respon 



 
  
 
consultes de tot tipus  i es van creant diferents materials per mantenir informats als i 
les joves de temàtica de mobilitat i cooperació. Comenta que enviarà aquesta 
informació al programa de cooperació amb l’objectiu de que sigui enviada als 
membres del consell. 

 
Precs i preguntes 
 
La Marta, tinenta, pregunta als assistents si algú vol fer preguntes, comentaris, 
suggeriments.  
 
No hi ha cap intervenció i agraeix la presencia a tothom. 
 
 
ACORDS PRESOS 

o Aprovació de l’acta del 24 de novembre de 2020 
o Aprovació del pla de treball 2021 
o Enviament d’un correu electrònic per recordar les dates per formar part de 

les subcomissions de treball d’educació per la ciutadania global 
(Comunicació i Comerç just). 

o Enviament del qüestionari a les entitats del consell per formar part del 
programa de joves i acció. 

o Avisar a les entitats del consell quan el termini de presentació de 
sol·licituds per subvencions dels projectes de cooperació estigui obert. 

 
 

 

 

Sense res més a dir per cap de les persones assistents, a les 19.25 hores es dóna 
per acabat el plenari. 

 
 
 
 
La secretària  ,     Vist-i-plau 
        La Presidenta delegada,  
 
 
 
Estela Morente      Marta Morell Albaladejo 
 
 
 


